COLÉGIO REGINA COELI
REGULAMENTO DA MOSTRA DOS SABERES – 2017

A MOSTRA DOS SABERES 2017 DO COLÉGIO REGINA COELI tem como objetivo apresentar o
saber pedagógico, demonstrando o aprender a ser, o aprender a conviver, o aprender a fazer e
o aprender a aprender numa perspectiva interdisciplinar e integradora do trabalho com as
áreas de conhecimento, articulando os conteúdos com as experiências práticas dos alunos.
Os estudos realizados durante o ano serão orientadores para a produção de trabalhos, por
meio de interpretação crítica das informações, compreensão dos fenômenos e das
transformações naturais e sociais e análise das situações-problema, relacionando as áreas do
saber, formulando hipóteses e aplicando diferentes recursos científicos e tecnológicos em seus
trabalhos. As atividades que serão apresentadas poderão utilizar as diferentes manifestações
da Linguagem, da Matemática, das Ciências Naturais e Sociais, da Cultura e das Artes. É
importante que sejam observados e respeitados os seguintes itens que compõem este
regulamento.
1 – Da participação:
1.1 – Deverão participar da Mostra dos Saberes nos dias 30/09 (manhã) e 02/10 (manhã e
tarde), os alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio. Este regulamento, entretanto,
abrange apenas o Ensino Fundamental - Séries Finais e o Ensino Médio.
2 - Da abrangência:
2.1 - A Mostra dos Saberes integrará os trabalhos especificamente das seguintes áreas:
Ensino Fundamental II (6º ao 8º Ano) – Ciências, Geografia, História, Artes, Língua Portuguesa
e Matemática.
Ensino Fundamental II (9º Ano) – Geografia, História, Matemática, Ensino Religioso, Artes,
Língua Portuguesa, Biologia, Física e Química.
Ensino Médio – C. Científico– Biologia, Física, Química, Matemática, História, Geografia,
Sociologia e Filosofia.
Ensino Médio – C. Normal- Biologia, Física, Química, Matemática, História, Geografia,
Sociologia, Filosofia e Didáticas.
2.2 - As disciplinas integradas à Mostra dos Saberes terão como nota uma avaliação parcial do
terceiro trimestre, totalizando o valor de 3,0 pontos.
3 – Da elaboração dos trabalhos da Mostra dos Saberes:
Os alunos serão orientados pelos professores conforme as áreas e os temas escolhidos na
elaboração do trabalho e de acordo com as normas da ABNT.

3.1 - Os professores das áreas envolvidas disponibilizarão aos alunos temas de trabalhos que
poderão ser escolhidos e desenvolvidos para a Mostra, exclusivamente.
4 – Da entrega dos temas/áreas que orientarão os trabalhos da Mostra dos Saberes:
4.1 - Os alunos do Ensino Fundamental II ao Ensino Médio receberão sugestões de temas de
acordo com as disciplinas envolvidas em cada uma das séries.
5. Da formação dos grupos para a Mostra dos Saberes:
5.1- Deverão ser apresentados trabalhos em grupos de quatro a seis alunos, de acordo com a
necessidade, salvo exceções pré-aprovadas pela Coordenação.
6- Das orientações para a participação na Mostra Científica:
6.1-A construção do trabalho de cunho científico acontecerá durante quatro meses e
culminará na apresentação final, que ocorrerá nos dias 30/9 e 02/10. Esse trabalho de
pesquisa seguirá as orientações a seguir:
ETAPA 1- (VALOR 1,0)
Tema
Justificativa
Determinação dos objetivos
Bibliografia
Metodologia - explicação e materiais que serão utilizados.
* Questionário/coleta de dados
Resultados/ Conclusão
Devolutiva 1**
ETAPA 2 – (VALOR 0,5)
Entrega do trabalho escrito.
O trabalho escrito deverá apresentar: introdução, objetivo, metodologia, resultados, conclusão
e referências bibliográficas.
***Construção do banner com auxílio do professor responsável.
ETAPA 3 - ( VALOR 0,5)
- Apresentação oral para os professores orientadores
ETAPA 4 – (VALOR 1,0)
- Apresentação final – Todos os alunos deverão participar da Mostra dos Saberes, evitando
apresentação somente de ilustrações, impressos da internet e outros que demonstrem pouca
originalidade.

CRONOGRAMA:
Etapas
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4

Datas
30/6
21/8
11 a 15/9
30/9 e 2/10

7. Do professor orientador:
7.1- O professor orientador terá como função orientar e dar suporte ao grupo durante a
elaboração do trabalho.
8. Dos espaços para a exposição dos trabalhos:
8.1- A partir dos trabalhos definidos, serão distribuídos os espaços para a sua exposição por
áreas de conhecimento ou temas. Será de responsabilidade da Direção e Coordenação
Pedagógica, junto com os professores envolvidos, definir esses espaços e divulgá-los para
professores e alunos.
9. Da montagem do trabalho:
9.1- Deverão comparecer ao colégio, no momento da montagem, todos os alunos responsáveis
para a organização da exposição e dos trabalhos da Mostra de Saberes.
10- Dos Materiais:
10.1- Todos os materiais necessários para a exposição e apresentação dos trabalhos são de
responsabilidade dos alunos e/ou grupos. A escola disponibilizará para os estandes o material
físico necessário tais como: cadeiras e mesas. Demais materiais com reserva.
10.2 Ao final das apresentações é de responsabilidade dos membros da equipe a
desmontagem e retirada dos materiais que foram utilizados na exposição, deixando o espaço
limpo.
11. Avaliação do trabalho:
11.1- A nota será atribuída individualmente. Os trabalhos terão uma única nota parcial para os
componentes curriculares envolvidos em cada nível de ensino.
11.2- Será valorizada o trabalho de pesquisa, domínio do conhecimento, trabalho de equipe,
clareza de ideias na apresentação, postura diante do público, organização, dentre outros
critérios especificados na ficha de avaliação.
***Casos omissos serão analisados pela Direção, Coordenação Pedagógica e pelos professores
responsáveis.
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Diretora

